
 
 
Aars Svømmeklubs generalforsamling 1996. 
 
Målet for Aars Svømmeklub i den forgangne sæson var, at videreføre dette med de samme strategi-
er som året før. Dette har udmøntet sig i, at året 1995 for ASK har været et godt og stabilt år uden 
røde tal i regnskabet samt, at der har været tale om en medlemstilgang. 
Vi har endda nået et punkt, hvor det kniber med at kunne imødekomme behovet for svømmeunder-
visning, grundet pladsmangel i svømmehallen. På grundlag heraf har vi måttet sige nej til at oprette 
et hold for mindre børn 2 - 4 årige. Dette håber vi dog på at kunne oprette på et senere tidspunkt -
måske ved sæson start. Vi har dog her fornyelig kunne oprette et speciel svømmekursus for "børn 
og unge lidt for tunge," i samarbejde med fysioterapeut Hanne Knoblauch, Aars kommune. 
 
Klubben påbegyndte, som noget nyt, vandgymnastik ved sæson start. Dette har vist sig at være et 
godt tiltag for motionisterne, vi må dog også her sige nej for yderligere tilgang. Babysvømningen 
må vi, som noget positivt, konstatere er kommet for at blive. Belægningen kan dog til tider være lidt 
svingende grundet udsving i fødselstallet, hvilket vi jo ikke er herre over.  
 
Aars Svømmeklub har stået som arrangør af flere stævner i sæsonen 1995 -96, bl.a. kan der nævnes 
Himmerlandsturneringen, som er et stort heldagsstævne med over 400 starter, her endte klubben på 
en samlet 6. plads. 
Et stævne i serierækken, hvor vi endte på en flot 2. plads i serie 3, med chance for oprykning til se-
rie 2, i næste sæson. 
 
I samarbejde med DGI har vi afholdt et plaskestævne for de mindre børn og deres forældre, hvilket 
var en virkelig hyggelig eftermiddag med masser af aktiviteter. 
Man må sige at Aars svømmerne klare sig godt, idet der er 2 svømmere som har kvalificeret sig til 
Svømme Region Vest's årgangsmesterskab, og samtidig er der 12 svømmere, der har kvalificeret sig 
til Landsmesterskabet i Ikast. 
Ud over dette har klubben deltaget i flere stævner med medaljer / pokaler og individuelle forbedre-
de resultater til følge. 
 
Svømmer Elisabeth Sørensen har i 1995 modtaget den af Morgensvømmernes tildelte vandrepokal 
for godt kammeratskab. 
 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig som følger: Lisbeth Andersen (for-
mand), Lene Jensen (kasserer), Mogens F. Christensen (næstformand), Anette Ervolder (sekretær), 
Michael Nielsen (forvalter) og Ane-Marie Jensen (kontaktperson mellem forældre, svømmer og be-
styrelsen). 
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